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„SPEL MET EEN DROOM"
Het Nutsgebouw was zaterdagavond bijna ge-
heel gevuld toen de voorzitter van „Vordens
Toneel", de heer W. Martinus een kort ope-
ningswoord sprak, waarin hij er op wees dat
dit de tweede uitvoering was van de nog jon-
ge toneelvereniging. Ditmaal presenteert de
vereniging, aldus spr., het toneelstuk in 5 be-
drijven „Spel met een droom", geschreven
door Hans Nesna, waarbij de regie gevoerd
werd door de heer Haneveld uit Lochem.
De medespelenden in dit stuk hebben zich
beter als vorig jaar in de hun toebedeelde rol-
len ingeleefd, zodat thans het toneelspel nog
beter tot zijn recht kwam.
Het stuk voerde de aanwezigen mee naar de
onheilspellende hoogten, waartoe een mens
geraken kan als hij toegeeft aan wraakgevoe-
lens en deze voortdurend voedt met dag-
dromen, zodat er tenslotte niets meer voor
hem bestaat dan zijn wraakgevoelens, waar-
voor hij desnoods zichzelf wil opofferen.
Vordens Toneel kan op een zeer geslaagde
avond terugzien.
A.s. vrijdagavond zal deze vereniging hetzelf-
de stuk opvoeren in de Wildenborch.

GEREF. MANNENVERENIGING
Op uitnodiging van de Geref. Mannenvereni-
ging alhier sprak Ds. Uidam van Doesburg
in het verenigingslokaal over het onderwerp:
„Christelijk leven in het huwelijk en gezin".{
Hiervoor bestond een zeer grote belangstel-
ling.
Nadat de voorzitter, de heer H. W. Groot En-
zerink, de spreker en alle aanwezigen een har-
telijk welkom had toegeroepen, kreeg de spr.
gelegenheid zijn referaat te houden. Spr. begon
met te zeggen dat we leven in een door de(
zonde geschonden wereld. Er bestaat tegen-
woordig een vrij lange tijd tussen jeugd en
huwelijk wat ook zeer zeker te wijten is aan
het Jiuisvestingsprobleem. Hierdoor is de
sexuele verwording ontzaggelijk toegenomen.
De H.S. zegt echter dat het huwelijk een God-
delijke ordonnantie is. In dit huwelijk kunnen
de man zowel als de vrouw elkaar aanvullen.
Daarbij kan de vrouw evenwel een persoon-
lijkheid zijn en behoeft geen slavin van
de man te worden. Het huwelijk is volgens
spr. onontbindbaar. Door de zonde is er
evenwel menige scheiding tussen man en
vrouw gekomen. Het gezin is de ontplooiing
van het huwelijk. Aan de onderbouw, de op-
voeding, dient veel tijd te worden besteed.
De huwelijkskeus wordt vaak lichtzinnig ge-
daan. Na op huiscatechisatie, de kerkgang, lec-
tuur en radio te hebben gewezen besloot in-
leider deze in alle stilte gevolgde rede. Aan
het slot werden een aantal vragen naar ge-
noegen beantwoord.

CONCORDIA
De muziekvereniging Concordia geeft volgen-
de week zaterdag een contactavond voor haar
donateurs en voor hen die deze week nog
donateur worden.
Voor de pauze wordt een populair concert
gegeven, o.a. de Lunawals van Paul Lincke en
de Vogelkoopman van Carl Zeiler. Bij de mar-
sen werkt het tamboerkorps mee.
Na de pauze viert de vrolijkheid hoogtij: enke-
le schetsjes, Trek aan de bel, de Tirolerkapel
enz. Voor bijzonderheden zie advertentie.

DROPPING
Hedenavond houdt de Vordense Motorclub
een dropping voor leden en belangstellenden.
Dit is de eerste maal dat deze vereniging zo-
iets organiseert en men vertelde ons dat het
iets zeer bijzonders zal worden. De organisa-
toren wekken een ieder op zich voor de tocht
te voorzien van een of meer goedwerkende
zaklantaarns, welke beslist onmisbaar zullen
zijn. We verwachten dat vele tippelaars zich
aan dit avontuur zullen wagen. Per groep kan
men zich met hoogstens vier personen laten
inschrijven.

KERKDIENSTEN zondag 22 januari.
Hervormde kerk.

J O uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. M. G. Sterringa, v. Zutphen.

Medler school.
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. E. F. Dresselhuis,

van Lobith
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 21 jan. van 5 uur t.e.m.
zondag 22 jan. Dr. De Vries. Tel. 288.
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Burgelijke stand van 13 t.m. 19 januari.
Gehuwd: M. L. de Grip en E. J. W. Albers.
Overleden: W. J. Berenpas, vr., 75 jr., echt-
gen, van A. Wassink; M. Onis, m., 30 jr.,
won. te Gorssel; H. C. Lubbers, vr., 70 jr.,
echtgen. van }. Brummelman.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 96 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.—- tot f 51.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

VOETBAL
Hoewel Vorden I zondag met sprekende cijfers
nml. 4—l van Ruurlo II gewonnen heeft,
schonk deze overwinning toch geen voldoe
ning, omdat er met de vele kansen, die zic
voordeden nogal nonchalant omgesprongen
werd. Voor de rust toen Vorden de sterke
wind voor had, was de voorhoede nog het
meest productief, doch door een opeenhoping
van spelers voor het doel der gasten, wa
het de beide buitenspelers, die nog iets v
heid kregen en een drietal doelpunten scoor-
den. Ruurlo bracht het niet verder dan de
beide backs en de reserve-doelman kreeg dan
ook weinig te doen. Na de rust was Vorden
opnieuw in het veld sterker, zonder dat er
echter veel doelpunten vielen. Door een slecht
weggewerkte bal, kreeg Ruurlo een niet te
missen kans en het was 3—1. Even later speel-
de een der Ruurlo-backs op eigen doel terug
zonder dat er iemand in het doel stond en het
was 4—l, waarmee het einde kwam.
Vorden II trok onvolledig naar Soccii I en ver-
loor met 6—O, overigens wel wat te geflat-
teerd. De junioren deden het beter. Vorden B
won zaterdagmiddag van St.-Walburgis A met
2—O, terwijl Vorden A in een spannende en
doelpuntrijke wedstrijd Be Quick A met een
6—5 nederlaag huiswaarts zond.
A.s. zondag speelt Vorden I in Lochem tegen
het derde elftal. Op papier moet Vorden deze
wedstrijd winnen, doch de praktijk leert vaak
anders. Oppassen is dus geboden. Vorden II
gaat op bezoek bij Ratti III en Vorden B speelt
zaterdagmiddag thuis tegen Zutphen A.

TOESLAG
Ten overstaan van notaris Mr. J. Rombach
had woensdagmiddag de toeslag plaats van
villa ,,Bella Vista", welke was ingezet door
de heer H. Bannink, voor ƒ 23.776,—. Hij werd
afgemijnd voor ƒ 28.000,—, eveneens door de
heer H. Bannink, namens zijn lastgever.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

FILMAVOND
A.s. dinsdag houden de ver. voor Veilig Ver-
keer en de Motorclub wederom een gezamen-
lijke filmavond. Het wordt een zeer attractief
programma van motorsportfilms, show-, mu-
ziek- en speelfilms. De besturen hopen dat
hiervoor een goede belangstelling zal zijn,
temeer daar de toegang vrij is voor iedereen.

LOOP DER BEVOLKING OVER 1955
64 inwoners meer

Op l januari 1955 bedroeg het zielental 5860,
t.w. 2934 mannen en 2926 vrouwen. In 1955
werden geboren 58 jongens en 63 meisjes,
terwijl zich in de gemeente vestigden 87 man-
lijke en 127 vrouwelijke personen. Er over-
leden 21 mannen en 16 vrouwen. Naar elders
vertrokken 110 mannen en 124 vrouwen. Op
31 december bedroeg het zielental 5924, t.w.
2948 mannen en 2976 vrouwen. Een vooruit-
gang van 64 inwoners.
Gesplitst naar de diverse godsdienstige ge-
zindten: N.H. 4062, R.K. 1092, Ger. Kerk 436,
Ev. L. 24, Oud. Ger. Kerk. 20, Verg. v. Gel. 16,
Doopsgez. 11, Rem. 11, L. d. H. 6, Ger. Gem. 5,
H.A.Z.E.A. 6, Ap. Gen. 3, Geen 223.
In 1955 werden 45 huwelijken voltrokken en
l echtscheiding ingeschreven.

VIERDE GEMEENTEAVOND VAN DE
HERVORMDE KERK

Donderdag 26 januari a.s. zal in het gebouw
Irene te kwart voor acht een gemeenteavond
gehouden worden waarbij de verhouding
WERKGEVER-Werknemer besproken zal wor-
den.
Om de vragen op gang te brengen zal Dr. J.
C. C. Rupp, Directeur van het Instituut ,,Kerk
en Wereld" te Driebergen een korte inleiding
houden, waarna een aantal vertegenwoordi-
gers uit verschillende bedrijfstakken samen
met hem op het podium nader op het bespro-
kenne zullen ingaan.
De avond staat onder leiding van Ds. J. Lang-
straat.

SCHOOLKINDEREN BRACHTEN
BRUIDSPAAR EEN AUBADE

Zaterdagmorgen werd op het gemeentehuis
het huwelijk voltrokken tussen de heer M. L.
de Grip en me j. E. J. W. Albers. Beiden waren
aan de O.L. Dorpsschool als leerkrachten ver-
bonden. Het spreekt vanzelf dat de kinderen
uit de klassen waar bruid en bruidegom les
gaven bij dit heuglijk feit niet achterbleven en
zo stonden zij dan met vlaggetjes getooid
voor het gemeentehuis en later voor de Herv.
Kerk het bruidspaar een zanghulde te bren-
gen, waarbij ook het overige onderwijzend
personeel der school aanwezig was.
Vanzelfsprekend trok deze plechtigheid veel
belangstelling van de zijde der Vordenaren.

B.O.L.H.
Onder voorzitterschap van mej. Bouwmeester
hield de B.O.L.H, in hotel Brandenbarg de jaar-
vergadering. Mej. H. Bouwmeester zal een 14-
daagse cursus volgen op de volkshogeschool
te Eerbeek. In de eerste week van februari zal
de heer Korenstra uit Borculo spreken over de
slacht. Voor de eerste week van maart staat
een handwerk- en voordrachtenavond op het
programma.
Het aftredende bestuurslid, mej. G. Wesselink
werd herkozen, mej. A. Bouwmeester bedank-
te als presidente. Zij blijft wel lid van het be-
stuur. In haar plaats werd tot presidente ge-
kozen mej. W. Sloëtjes. Uit het jaarverslag
van de secretaresse bleek, dat het ledental
constant is gebleven. De penningmeesteresse
vermeldde een klein nadelig saldo. Na de
pauze werden enkele vragen in discussiegroe-
pen behandeld.

PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hield dinsdagmiddag . haar
eerste bijeenkomst in dit jaar. Mevrouw Vis-
ser heette allen hartelijk welkom, in het bij-
zonder het 100ste lid, mevrouw Hylkema. De
presidente bood haar het jubileumboek aan.
Verder begroette zij de spreker van deze
middag, de heer Wolf.
Na het zingen van het bondslied werd het
huishoudelijk gedeelte afgewerkt, waarna de
dames Klein Bleumink en Rietman over hun
belevenissen op de jubileumdag in Den Haag
vertelden.
Na de pauze hield de heer Wolf zijn causerie
over „Veilig Verkeer". Met grote aandacht
luisterde men naar de spreker, die op verschil-
lende vragen een duidelijk antwoord gaf.
Enkele filmstrips verduidelijkten een en ander.
Het was al laat geworden toen mevrouw Vis-
ser de heer Wolf dankte voor zijn leerzame
regeling.



DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor heeft haar uitvoering
nu vastgesteld op woensdag 8 februari. Voor
de pauze komt het eigenlijke zangprogramma
met o.a. de wals Rozen uit het zuiden, van
Joh. Strauss. Na de pauze weer een bont pro-
gramma, waarvoor de balletten zijn ingestu-
deerd door mevr. Jurriëns uit Arnhem en de
kostuums worden geleverd door de fa. Door-
nink aldaar. Verder werken mede een huis-
vrouwenorkest, mijnwerkers enz. Het belooft
een avond te worden vol afwisseling.

DRUK BEZOCHTE ONTSPANNINGS-
AVONDEN

Uitgaande van het bestuur van het Vereni-
gingsgebouw en de Wildenborgse Jeugdver-
enigingen werden in genoemd gebouw vrijdag
en zaterdag een paar ontspanningsavonden ge-
geven, waarvan de baten bestemd waren voor
het Verenigingsgebouw. Beide avonden wer-
den geopend door de heer Hoogstadt, voorzit-
ter der Commissie van Beheer. Na het ge-
zamenlijk zingen van psalm 138 : l werd door
een groep jongeren het meer ernstige toneel-
stuk ,,Japke" in 6 bedrijven opgevoerd. Er
bleek met animo gestudeerd te zijn en daar
elke medewerker goed zijn rol speelde, kwam
het geheel goed tot zijn recht. Na de pauze
was het de beurt aan de humor, want toen
werd het vrolijke toneelstuk „Hallo, met wie?"
opgevoerd. Ook dit stuk sloeg danig in en er
is braaf gelachen om de zeldzaam vrolijke
situaties, die zich in dit stuk voordeden. Beide
stukken werden beloond met een daverend
applaus.
Vervolgens bracht Ds. Langstraat op voortref-
felijke wijze een declamatie van het boek ,,De
Aanklacht" van de Duitse schrijver Dr. Her-
bert Kuhn. Aan het slot bracht de heer Hoog-
stadt allereerst dank aan Ds. Langstraat voor
zijn boeiende voordracht en bood hem een
stoffelijk blijk van waardering aan. Ook de
spelers en speelsters der toneelstukken werd
dank gebracht voor hetgeen zij deze avonden
geboden hadden, terwijl ook de familie Oplaat
hierin deelde.
Naar wij vernemen was de bruto opbrengst
van beide avonden ongeveer ƒ 400,—.

de blokhut had ontsloten en ingewijd, hield
Pastoor H. Pensioen een korte toespraak,
waarin hij er op wees, dat door velen in hun
vrije tijd maandenlang is gewerkt en gezwoegd
en dat het resultaat er zijn mag. Het interieur
van de blokhut is zeer verfraaid. Spr. huldigde
ook het nieuwe Groepscomité dat zich voor
een zware taak gesteld zal zien, n.l. de finan-
ciële zorg voor het parochiële Jeugdwerk. Ter
leniging in de grote nood bood spr. als eerste
gift een enveloppe met inhoud aan, namens
diverse verenigingen bijeengebracht. Namens
het comité sprak de voorzitter, de heer Dol-
phijn woorden van dank voor dit eerste blijk
van medeleven en hoopte op de steun van al-
len te mogen blijven rekenen.
Op de ouderavond, welke 's avonds plaats
vond in Zaal Schoenaker, traden de welpen
voor het voetlicht met verschillende aardige
toneelstukjes, schetsen e.d. waaruit wel bleek,
wat met een goede leiding bij de jeugd te be-
reiken is.

RATTI-NIEUWS
Na een rustperiode van enkele weken werden
zondag de voetbalschoenen weer ondergebon-
den. Het eerste elftal heeft in Eibergen op
uitstekende wijze revanche genomen door met
4—l te winnen van S.V.D.E.S. I. Deze over-
winning was volkomen verdiend, want het
Ratti-team speelde constanter en meer be-
heerst.
Met de wind in de rug wist S.V.D.E.S. de lei-
ding te nemen (O—1). De Ratti-achterhoede
bleef hierna volkomen meester van het terrein
en nog voor de rust scoorde de middenvoor
gelijk (1—1).
Na de thee verkeerde het Eibergse doel regel-
matig in gevaar. Met drie welgemikte schoten
wist Ratti tenslotte de voorsprong tot l—4 te
verhogen.
Het reserve-team voldeed niet aan de ver-
wachtingen en moest thuis met 2—l het lood-
je leggen tegen Baakse Boys II, waardoor de
kampioenskansen van Ratti II aanmerkelijk
zijn gedaald.
Het 3e elftal was vrij, evenals de junioren.
De komende zondag gaat het eerste naar Mar-
kelo, dat op eigen terrein heel wat in haar

IVOROL: De Tand^sta van standing
BALLET CARRASZ

Afgaande op de goede belangstelling, welke
er woensdagavond voor het ballet Carrasz be-
stond, schijnen de Nutsleden wel belangstel-
ling voor deze kunst te hebben.
Het Nutsbestuur had dit ballet uitgenodigd
een avond te vullen en de 5 leden van dit
ballet hebben dat op zeer lofwaardige wijze
gedaan. De zesde medewerker was de heer
Louis Dusée, die de tijd tussen de verschillen-
de nummers vulde met een gezellig babbeltje
over de balletkunst.
We zagen een ingetogen, doch wel vrolijke
Russische dans, een Napolitaanse volksdans
de Tarantella en een Spaanse volksdans, vol
ritme en vaart. Bij het nummer Training zag
men op welke wijze elke morgen ruim 3 uur
besteed wordt aan de techniek en die ons
duidelijk liet zien dat een goede balletdanseres
heel wat jaartjes moet trainen voor zij op een
behoorlijk niveau staat wat betreft deze kunst.
Het vereist dagelijks een enorme inspanning
en het behoort tot een van de moeilijkste cul-
tuur-uitingen.
Daarna kwam de fantastisch mooie dans „Pas
de Deux" uit de Casse Noisette van Tschai-
kowsky; een Poppenballet; Ballade no. l van
Chopin; een Hongaarse dans; een Polka van
Strausz; Nocturne van Chopin; terwijl het slot
gevormd werd door de vurige en ritmische
Zuid-Amerikaanse dans „Conga", waaraan het
gehele ballet deelnam in fleurige kledij. Het
opgetogen publiek bracht de dames en heren
aan het slot een daverende ovatie voor deze
prachtige avond.
De voorzitter van het Nut was dan ook vol
lof in zijn dankwoord en hoopte het gezel-
schap volgend jaar weer in Vorden te zien.
De dames ontvingen bloemen.
Bij de opening vertelde de heer Wesselink dat
de cursussen o.l. van Jan Miechels gehouden
worden op 7, 13 en 20 maart. De filmavond
van februari is uitgesteld en verschoven naar
maart.

WELPEN-BLOKHUT GEOPEND
Het was voor de leidsters en welpen van de
„St. Michaëlsgroep Kranenburg—Vorden"
zondag een feestdag, ter gelegenheid van de
plechtige heropening van de gerestaureerde
blokhut. Nadat de aalmoezenier, Kap. Polanen

mars heeft. Ratti II kan zich nog in de kop-
groep handhaven, doch dan moet in de uit-
wedstrijd tegen Keijenborgse Boys III de volle

inst worden behaald. Het derde elftal geven
e op eigen terrein weinig hoop. daar Vorden

II op bezoek komt. De A-junioren gaan naar
Be Quick B te Zutphen.

JAARVERGADERING J.B.B.
De jonge Boeren- en Tuindersbond van de
A.B.T.B. hield een goed bezochte jaarvergade-
ring in café Schoenaker. De voorzitter, de heer
A. Lichtenberg wenste G. Adv. en leden bij de
opening een Zalig Nieuwjaar en memoreerde
enkele feiten uit het afgelopen verenigings-
jaar, dat gunstig verlopen was. Daarna be-
sprak Kap. Polanen als G. Adv. de 4de les over
,,het lichaam en de dienst van God", waarin
o.a. de liturgische handelingen en de persoon-
lijke gebedshouding tegenover God werden
behandeld. Na de pauze bracht de secretaris
de heer H. Besselink het jaarverslag. Het
ledental beweegt zich in stijgende lijn.
De penningmeester, de heer B. Vreeman, kon
een gunstig geluid laten horen, daar er een
batig kassaldo was.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de
aftredende voorzitter, de heer A. Lichtenberg
herkozen, terwijl inplaats van de aftr. penning-
meester, de heer B. Vreeman, die zich niet
herkiesbaar stelde, werd gekozen, de heer M.
Hartman.

De Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
en de V.A.M.C. „de Graafschaprijders"
bieden U aan:

Een bijzondere
filmavond
op dinsdag 24 januari a.s.
's avonds 7.30 uur in Hotel
Bakker

verzorgd door de importeurs van de
Castrol Motor Oil.

MOTORRIJDER GEDOOD OP ONBEWAAKTE
Maandagmorgen is de 31-jarige motorrijder
Onis uit Harfsen bij het passeren van een on-
bewaakte overweg in de buurtschap Veld-
wijk, in deze gemeente, door de trein, welke
om 9.22 uur van Vorden naar Zutphen was
vertrokken, gegrepen en gedood.
Dit is reeds het vierde dodelijke verkeersonge-
val binnen korte tijd in onze gemeente. Daar-
om lijkt het ons gewenst nogeens nadrukkelijk
ervoor te waarschuwen, dat een ieder toch op
eigen veiligheid bedacht moet zijn. Voorzich-
tigheid is een eerste vereiste in het hedendaag-
se verkeer.

Hervormde Gemeente Ie Vorden
Gemeenteavond

op donderdag 26 januari 7.45
uur in gebouw „Irene",

Spreker Dr. J. C. C. Rupp, Directeur
van het Instituut „Kerk en Wereld"
te Driebergen.

Het onderwerp voor deze avond
is:

„ Werkgever - Werknemer"
Vertegenwoordigers uit verschillende
bedrijfstakken zullen samen een ge-
spreksgroep vormen onder leiding van
de spreker.

Wij komen graag even bij U

J. B. Gerritsen, Molenaar

OLIEFABRIEKEN TUIT CALVE-DELFT

GEMEENTE VORDEN.

Herijk van maten en gewichten.
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het gebouw
van de voormalige U.L.O.-school in de
Smidsstraat, op de navolgende dagen en
uren:
30 januari 1956: van 10-12 en van 13-14

uur, voor enkele partijen, die zullen
worden aangeschreven;

30 januari 1956: van 14-16 uur voor de
herijkplichtigen wier geslachtsnamen
beginnen met een der letters A t.m. J;

31 januari 1956: van 9-12 en van 13-15
uur (als boven) voor de letters K t.m.
Z.

Voor nadere bijzonderheden betreffende het
aanbieden der maten en gewichten wordt
verwezen naar het gemeentelijk publikatie-
bord.
Vorden, 17 januari 1956.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel Ifti/oi'ti'Qan uan Drogisterij De Olde Meulle
IcYCI llddll J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Voor de vele bewijzen
van deelneming ons be-
toond tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze lieve vader,
behuwd-, groot- en
overgrootvader

G. H. Vreeman
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
H. J. Vreeman

Vorden,
Burg. Galléestr. 21

DANKBETUIGING.
Hiermede betuigen wij
onze welgemeende dank
aan familie, buren, vrien-
den en bekenden voor het
medeleven, ondervonden
bij het overlijden van on-
ze geliefde man, pleeg-
vader, behuwd- en groot-
vader

J. G. C. Nijland
Tevens onze hartelijke
dank aan de Begrafenis-
ver. „Het Oosten", afd.
Vorden en Omstr., voor
de coulante regeling en
de keurig verzorgde be-
grafenis.
Namens de familie :

Mevr. wed.
J. A. W. Nijland-

Schuilenburg
Vorden, 20 januari 1956.
Julianalaan 16.

Heer, 34 jaar P.G.,
boekhouder, zoekt per
30 januari a.s. keurig
kosthuis te Vorden.
Brieven onder no. l
bureau Contact.

PENSION gevraagd
door dame, van maan-
dag t.m. vrijdag,
zit- en slaapkamer of
zit/slaapk. Brieven iett.
A Bur. Contact.

KAMER gezocht door
eenv. man, in beneden-
huis, liefst Nieuwstad
of in 't dorp in rustige
omg. Brieven Iett. KB
Bur. Contact.

B.z.a. nette WERK-
VROU W, dinsdags en
vrijdags de gehele dag.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Te koop 50 droge
BERKENBEZEMS

ook bij kleine partijtjes
H. Aberson, Hackfort

BIGGEN te koop bij
Robbertsen, Delden

Heden behaagde het den Here uit ons
midden weg te nemen mijn lieve vrouw
en der kinderen zorgzame moeder

Willemina Johanna Wassink-
Berenpas

in de ouderdom van 75 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Uit aller naam:
A. WASSINK

Kinderen en
Kleinkinderen

Vorden, 16 januari 1956.
„Pardijs"
De teraardebestelling heeft plaats gehad op
donderdag 19 januari op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden nam de Here uit ons midden
weg onze lieve vrouw, moeder, be-
huwd- en grootmoeder

Hillegonda Carolina Lubbers
echtgenote van J. Brummelman

in de ouderdom van 70 jaar.

Namens de familie:
J. BRUMMELMAN

VORDEN, 17 januari 1956.
„'t Alderkamp"

De teraardebestelling zal plaats hebben op
zaterdag 21 januari om 1.30 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

FeestavondenJI.LS. (Dorp)
^^Bop vrlfoag 3 en zaterdag 4

februari a.s. 's avonds 7 u.
in het Nutsgebouw.

Opgevoerd wordt:

„De ftde sleutel"
zangspel in 4 bedrijven.

Willen zij, die door onbekende oor-
zaak en tot onze spijt nog geen uit-
nodiging ontvingen, zich'^even melden
bij 't onderwijzend personeel.

Het „Noordster" Sportmagazijn
levert sportbroekjes, blousjes en
shirts voor alle verenigingen.
Regenkleding vooral voor brom-
fietsers, trainingsbroeken en pak-
ken in alle kleuren en combinatie's

Nieuwstad 2, Zutphen t.o. de Gelderse Tram

Profiteer deze week!
Heerlijke gevulde kantkoek, 100 gr. 13 et
Dunnetjes, lekker zandkoekje,

250 gr. 55 et
2 grote potten Piccalilly 79 et
Vanille Toffees, 200 gr. 39 et
Dadels, 500 gr. 35 et
De beste capucijners, 500 gr. 39 et
Huishoudkoffie, 250 gr. f 1.25

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232

Wordt donateur
van Concordia voor minimum
f 2.50 per jaar.

U heeft dan met 2 pers. (huisge-
noten of verloofde) toegang tot
onze

Contactavond
op 28 januari a.s.,
aanvang 8 uur.

Ook kunt U aspirantdonateur wor-
den voor f 1.50 (geldig voor l
persoon).

De donateurs- en aspirantdonateurs-
kaarten geven ook recht van toegang
tot onze balavond op 11 februari a.s.
tegen entree van f l .— per persoon-

Maak van deze gelegenheid
gebruik, het is uw voordeel
en U helpt Concordia weer
groot maken.

Donateurskaarj^fc verkrijgbaar bij de
penningmeester^oh. Harmsen, Smids-
straat 18, alhier, en 's middags aan
de zaal tijdens het plaatsbespreken.

Jonge Kerk - Vorden
Bijeenkomst op dinsdag 24 jan.
7.45 uur in gebouw „Irene".

Enkele jongeren brengen in
een forum ter sprake het vraag-
stuk van de verhouding

„ Werkgever - Werknemer"

Komt allen naar deze belangrijke
avond!

ii
Gespreksleider is Ds. J. Lang-
straat.

TOOM BIGGEN te
koop bij D. Pardijs,

Kranenburg

BIGGEN te koop bij
G. Vliem, Linde E 32
Vorden.

Toom zware BIGGEN
te koop. H. Wiltink,
Wildenb. D 58. N.o.z.

Zware BIGGEN te
koop bij J. H. M. Roel-
vink, bij 'i zwembad

Toom BIGGEN te
koop. H. Lindenschot
„Rikkenberg", Linde

Te koop 3 dragende
VARKENS, eind jan.
a.d. telling. H. Bosman
bij 't zwembad

Chem. Wass. en Ververij
„Accuraat"

Tricoleren, drijmastern
Verven in alle kleuren.
Onze januari-aan-

bieding is enorm!
Haast u. Haast u.

Het loopt storm.
Depot:
H. L UT H, Manufacturen
Nieuwstad 4, Vorden

Te koop een goede

kachel
tegen elk aanneme-
lijk bod.
't Hoge 43, Vorden.

uit het edelste goud
gesmeed, in alle ma-
ten voorradig.

Op graveren kan worden
gewacht.

Fa. Marlens,
jHorlogcr. Goud en Zilver

Voor kippenhokken:
plastic-„glas", per
meter; ramen enz.

Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Om te onthouden...
„De opticien, die altijd
voor U klaar staat" :

Fa. MARTENS
Zutphenseweg 15

Telef. 272

Heden koffie proeven
van een van onze

bekende merken

BEUKENHORST
En ... bij koffie hoort
een koekje.

Licht, lekker en goed-
koop.
250 gr. slechts 57 cent
Jan Hagel, Zandkoek-
jes of Prinsesjes.

Steeds vaker
Kistemaker

DE Autorijschool

van George Seesing
HET adres voor
UW Rijbewijs

Autorijschool „'t Groenedal'
Telefoon 358
Vorden, D 19

Dansstudio Houtman
De inschrijving loopt uitstekend voor de
cursus beginners en gevorderden, welke
wordt gehouden in zaal Bakker. Lesbespre-
king tot februari, 't Hoge 8a, Vorden.

Legt u even het oude
papier klaar?

Concordia komt het
vanmiddag ophalen!

Nutsspaarbank
Vorden ~ Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun spaar-
bankboekjes voor rentebijschrijving
nog heden in te leveren!



Orcon's Kleding Industrie
ZUTPHEN

VRAAGT
NET MEISJE

voor bediening knoopaanzet-
machine

alsmede

LEERLING NAAISTERS
en

BEKWAME NAAISTERS

Aanmelden: Kuiperstraat 20-22 te
Zutphen van 9-12 en van 2-5 uur.

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
Hedenavond
DROPPING

Start Marktplein. Zaklantaarns meenemen.

Oranjevereniging VorJen

Ledenvergadering
op vrijdag 27 januari 's avonds
8 uur in Hotel Bakker.

AGENDA:
Opening.
Financieelverslag penningm.
Bestuursverkiezing.
Bespreking a.s. Koninginnefeest.

Het Bestuur.

Te koop voor afbraak, bij inschrijving a
contant:

Een uitneembare houten nood-
woning, groot plm. 8 bij 5 me-
ter, staande te Vorden.

Inlichtingen te verkrijgen bij de Inspecteur
der Domeinen, Singel 10 te Deventer,
(Tel. K 6700-2105).
De inschrijving sluit 2 februari 1956.

Ver. tot bev. v.h. Marktwezen en
andere agrarische belangen te
Vorden.

Leden vergadering
opfdinsdag 31 januari a.s.
n.m. 8 uur
in Hotel Brandenbarg.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris en

penningmeester.
5. Bestuursverkiezing.
6. SUBSIDIE TOEWIJZING.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Na afloop verkoop van niet afgehaal-
de prijzen.

Toon t uw belangstelling voor
het werk der vereniging door
deze vergadering te bezoeken

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

K
X
X
X

i i

N

Kapel Wildenborch
Vordens Toneel
brengt U

,,Óf>el niet een droom

toneelspel in 5 bedrijven
door Hans Nesna,

f 1

X
X
X
X

K op vrijdag 27 januari, aanvang 7.30 u. (]
A

^ Kaarten a f 1.— (incl. bel.) V
M vanaf Dinsdag in voorverkoop W

bij Bakker Oplaat, Wildenb. (

Vakantie Kruideniers
Woensdag 25 januari 's avonds
half acht in Hotel Brandenbarg

bespreking vakantie met één week
sluiting van alle Vordense Kruide-
nierszaken.

Collega's komt allen zodat ook voor
de kruideniers de zo gewenste va-
kantie goed geregeld wordt.

Enige collega's

VANDAAG
voor 't laatst

kunt U nog profiteren
van de 10 pCt. korting
op alle schoenen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

Steeds lage prijzen!
Een pot kersen op sap 1.39
Een groot blik ananas 1.39
Een groot pak Custard 49
Een pot appelstroop 39
Een pot pindakaas 77
Een pot pruimen-sinaasappeljam 55

Als extra reclame:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gram 55 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

PARDIJS heeft deze week voor u!
250 gr. theebiscuit 39 et
200 gr. zandkoekjes 46 et
200 gr. rumwafels 54 et
200 gr. javawafels 55 et
200 gr. sneeuwwafels 59 et
4 tulband cakejes 48 et

^5 spritsstukken 25 et
•EOO gr. roomboter

snoepjes 39 et

2

*

200 gr. hoestmelange 39 et
150 gr. gesneden drop 39 et
150 gr. rumbonen 59 et
250 gr. verse grote

pinda's 55 et
250 gr. boterham-

Jhorrels 45 et
250 gr. boternWvlokk. 45 et
7 repen chocol. v. 100 et

2leer speciale aanbieding:
ij aankoop van 250 gram GoudmerWKoffie

^ 1 grote Kandij koek van 5 t̂
voor 30 et plus 48 zegels

^ 200 gram boterhamworst voor 65 et
plus 20 zegels

r
Vanaf dinsdag 24 januari t.m. dinsdag
31 januari

. Opruiming
van diverse artikelen, waaronder verschil-
lende coupons,

en op alle andere artikelen 10 pCt. korting.

Op pullovers, vesten en truien geven
wij 20 pCt. korting.

*MOMBARG, Kranenburg
Telefoon 279

Vandaag geven wij
voor 80 cent 500 gram spek

200 gr. hamworst 60 et 200 gr. ham
200 gr. tongenworst 60 et 200 gr. bloedworst
200 gr. leverworst 30 et

M. KRIJT

110 et
30 et

Beleefd aanbev. Dorpsstraat 32

Een goede raad
Bij hardnekkige
hoest, kramp- en

prikkelhoest,
verslijming en

heesheid.

Bronchicum
Elixir

geeft onmiddel-
lijk verlichting.

Dzogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
Beslist uw drogist

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Wij hebben nog enke-
le nieuwe goedkope
Dames-en Heren-
rijwielen
met chroomvelgen,
met garantie, vanaf
f 125.~.
Barink's
Rijwiel- en Motorhan-
del. Tevens autover-
huur.

Zo spoedig mogelijk
gevraagd een net per-
soon, woonachtig te
Vorden als

Agent-Bode
voor begrafenisfonds
te Vorden en Omstr.
Voor goede werker
een zeer goede ver-
dienste.
Brieven onder no 30
Bureau van dit blad.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.


